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Regulamin zamawiania i wykonywania usługi „Druk na szkle” dla konsumentów 

§ 1 

1.  Niniejszy Regulamin sporządzony został i obowiązuje na podstawie § 4 punkt 5 Regulaminu sklepu 

internetowego sklep.paradyz.com dla Konsumentów. 

2.  Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej na odległość, której przedmiotem jest 

wykonanie druku na szkle. W zakresie, który nie jest w niniejszym Regulaminie uregulowany 

odmiennie, obowiązują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla 

Konsumentów. 

3.  Usługę świadczy Ceramika Paradyż Spółka z o.o., z siedzibą w Opocznie (26-300 Opoczno), przy 

ul. Piotrkowskiej 61, NIP: 768-16-62-555, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, 

pod numerem: 0000125109, kapitał zakładowy: 55 974 210,00 PLN, nr telefonu: +48 44 736 42 31, 

nr faksu: +48 44 736 42 50, adres poczty elektronicznej dla celów związanych z usługą „Druk na 

szkle”: szklo@paradyz.com.pl, zwana dalej Ceramiką Paradyż lub CP. 

§ 2 

Złożenie zamówienia 

1.  W celu złożenia zamówienia usługi wykonania druku na szkle, należy w Serwisie 

www.sklep.paradyz.com wykonać następujące czynności: 

a) Dokonanie wyboru zdjęcia lub grafiki z podanych przez CP propozycji znajdujących się na 

podstronie sklepu ”Druk na szkle”. 

b) Użytkownik ma możliwość dodać swoje zdjęcie lub grafikę, wybierając: „Dodaj swoje 

zdjęcie lub grafikę”, i dodać plik który chce nadrukować. 

c) Dokonanie wyboru rodzaju szkła, na którym będzie wykonany nadruk. 

d) Dokonanie wyboru formatu szkła. 

e) Dokonanie wyboru efektu kolorystycznego: kolor, czarno-białe, sepia. 

f) Zamówienie wykonania otworów w szkle (Otwory w szkle zostaną wykonane zgodnie  

z danymi podanymi przez Użytkownika. Użytkownik odpowiada za prawidłowe podanie 

danych dotyczących otworów w szkle). 

g) Zamówienie wykonania fazowania szkła (fazowanie zostanie wykonane zgodnie z danymi 

podanymi przez Użytkownika. Użytkownik odpowiada za prawidłowe podanie danych 

dotyczących fazowania szkła). 

h) Użytkownik, który zamawia usługę druku na szkle dostarczonego przez siebie zdjęcia lub 

grafiki, poprzez złożenie stosownego oświadczenia (znajdującego się w Załączniku nr 1) 

gwarantuje, że towar z naniesionym zdjęciem lub grafiką wykorzysta do użytku osobistego,  

a dodatkowo, że posiada prawa niezbędne do zamówienia wykonania druku o zdjęcia lub 

grafiki i wykorzystania tak otrzymanego towaru do użytku osobistego.  

Użytkownik ponosi w stosunku do Ceramiki Paradyż odpowiedzialność, w przypadku gdy 

osoba trzecia wystąpi z roszczeniami w stosunku do Ceramiki Paradyż, dotyczącymi 

naruszenia jej praw poprzez nadruk zdjęcia lub grafiki i korzystanie z tak powstałego towaru 

przez Użytkownika. Jednocześnie CP zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania 

zamówienia, jeżeli treść zdjęcia lub grafiki narusza przepisy prawa. 

i) W przypadku skorzystania przez Użytkownika ze zdjęcia lub grafiki z katalogu CP, CP 

upoważnia Użytkownika do jednorazowego, bezterminowego, osobistego wykorzystania 

nadrukowanego na jego zamówienie na szkle zdjęcia lub grafiki.  

Ceramice Paradyż nadal przysługują majątkowe prawa autorskie lub licencja do zdjęcia lub 

grafiki, co oznacza w szczególności ale nie wyłącznie, że Ceramika Paradyż może zarówno 

korzystać ze zdjęcia lub grafiki do własnych celów, jak i upoważnić inne osoby do 

korzystania ze zdjęcia lub grafiki, a także rozporządzać zdjęciem lub grafiką. 

2.  W trakcie wykonywania czynności określonych w punkcie 1, wyświetlane są informacje o:  

• rodzajach szkła, na których wykonane może być zamówienie,  
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• przewidywanym terminie realizacji zamówienia,  

• kosztach i sposobach płatności (w tym o braku możliwości płatności przy odbiorze). 

3.  Usługę określoną zgodnie z podanymi wyżej parametrami zamawia się z wykorzystaniem 

funkcjonalności „Dodaj do koszyka”. 

4.  W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem zdjęcia lub grafiki dostarczonej przez 

Użytkownika, umowa zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego 

potwierdzającego, że zdjęcie lub grafika spełnia wymogi jakościowe do wykonania zamówienia  

z wykorzystaniem tego zdjęcia lub grafiki, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że 

Użytkownik mógł się z nim zapoznać. 

5.  W przypadku łącznego zamówienia usługi druku na szkle i innych usług lub towarów, koszty 

transportu dla przedmiotu usługi druku na szkle obliczane są osobno, z tego względu, że nie są 

uzależnione od wagi, ale od wymiarów tafli na których wykonywany jest nadruk. Wysokość opłaty 

za transport naliczana jest w Serwisie w sposób automatyczny. Cennik usług transportowych na 

terenie Polski znajduje się na stronie Serwisu https://sklep.paradyz.com/informacje-o-dostawie, 

ceny transportu do krajów UE obliczane są w Serwisie w sposób automatyczny (z wyjątkiem 

dostaw do wskazanych w Serwisie krajów np.: Cypr, Malta - do nich zamówienia można złożyć 

wyłącznie poprzez e-mail). 

6.  W szczególnych przypadkach, w tym w przypadku kiedy wycena kosztów transportu ustalana jest 

indywidualnie (transport do określonych w Serwisie państw UE), dopuszcza się złożenie 

zamówienia poprzez wysłanie listu elektronicznego (e-maila) na adres: esklep@paradyz.com.pl. 

a) W liście elektronicznym należy wskazać informacje wymienione w punkcie 1 litery a) i od c) 

do g), a w przypadku, w którym Użytkownik zamawia usługę druku na szkle dostarczonego 

przez siebie zdjęcia lub grafiki, należy do maila załączyć plik, który Użytkownik chce 

wydrukować. Należy także wskazać miejsce dostawy (Kraj, Miasto, kod pocztowy i ulicę 

wraz z numerem). W odpowiedzi do zamawiającego wysyłany jest list elektroniczny, 

informujący czy zdjęcie lub grafika spełnia wymogi jakościowe do wykonania zamówienia z 

wykorzystaniem tego zdjęcia lub grafiki, a jeżeli tak lub jeżeli Użytkownik wybrał zdjęcie 

lub grafikę z przedstawionych przez CP propozycji, zawierający koszty całego zamówienia i 

jego parametry określone w punkcie 1 litery od c) do g), link do obowiązującego Regulaminu 

i Regulaminu sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla Konsumentów, dostępne sposoby 

płatności. Jeżeli zamawiający jest zainteresowany złożeniem zamówienia, powinien 

wypełnić przesłany listem elektronicznym formularz podając swoje dane w postaci: imienia, 

nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu (W przypadku zamówień listem elektronicznym 

dostępna jest jedna forma płatności: przelewem na rachunek bankowy Ceramiki Paradyż). 

b) Aby zamówienie listem elektronicznym zostało zrealizowane zamawiający musi 

zaakceptować niniejszy Regulamin i Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla 

Konsumentów. Zamówienie zostaje skutecznie złożone z chwilą kliknięcia w link 

umieszczony w formularzu „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest możliwe po 

uprzednim złożeniu oświadczeń o akceptacji niniejszego Regulaminu i Regulaminu sklepu 

internetowego sklep.paradyz.com dla Konsumentów, wyrażeniu zgody na pokrycie podanych 

kosztów dostawy, potwierdzeniu poprawności danych, na które zostanie wystawiona faktura 

i danych do wysyłki, a także potwierdzeniu wiedzy zamawiającego  

o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie 

niniejszego Regulaminu, ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku, w którym Użytkownik zamawia usługę druku 

na szkle dostarczonego przez siebie zdjęcia lub grafiki, należy dodatkowo w treści listu 

elektronicznego złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. h) /znajduje się w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu/. 

c) Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej, z którego złożone zostało 

zamówienie, przesyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy. 
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§3 

1.  W przypadku usługi druku na szkle nie ma możliwości płatności przy odbiorze. 

2.  W przypadku usługi druku na szkle nie obowiązują kody rabatowe, określone § 4 punkt 8 

Regulaminu sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów. 

3.  Po wykonaniu zamówienia Użytkownikowi doręczana jest na jego adres poczty elektronicznej  

faktura elektroniczna. 

4.  Ceramika Paradyż realizuje zamówienie w terminie 15 dni roboczych od skutecznego złożenia 

zamówienia (z tym wyjątkiem, że w przypadku płatności za pomocą przelewu na rachunek 

bankowy Ceramiki Paradyż, CP realizuje zamówienie towaru w terminie 15 dni roboczych od 

uznania rachunku bankowego Ceramiki Paradyż odpowiednią kwotą, a w przypadku złożenia 

zamówienia z wykorzystaniem zdjęcia lub grafiki dostarczonej przez Użytkownika nie wcześniej, 

niż w terminie 15 dni od dnia wprowadzenia listu elektronicznego potwierdzającego, że zdjęcie 

lub grafika spełnia wymogi jakościowe do wykonania zamówienia z wykorzystaniem tego zdjęcia 

lub grafiki, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Użytkownik mógł się z nim 

zapoznać). Jeżeli adres dostawy znajduje się poza terytorium Polski (na terenie innego kraju Unii 

Europejskiej), terminy realizacji zamówienia, o których mowa w niniejszym punkcie, wynoszą 20 

dni). 

5.  Transport przedmiotu zamówienia wykonanego na podstawie niniejszego Regulaminu realizowany 

jest odrębnie od transportu innych towarów lub przedmiotów innych usług zamówionych  

w Serwisie, nawet jeżeli zamówienie składane było łącznie. 

6.  Postanowienia § 6 punkt 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 Regulaminu sklepu internetowego 

sklep.paradyz.com dla Konsumentów „Transport towarów”, obowiązują odpowiednio, z różnicami 

wynikającymi z postanowień niniejszego paragrafu. 

7.  Koszt transportu nie jest obliczany na podstawie wagi towaru, ale na podstawie wielkości tafli 

szklanych będących przedmiotem zamówienia. 

8.  Nie obowiązują postanowienia dotyczące nieodpłatnego transportu, określone w § 6 pkt 3 

Regulaminu sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla Konsumentów. 

9.  Użytkownik jest informowany o terminie dostawy dwa dni robocze przed planowaną dostawą. 

§ 4 

Ceramika Paradyż nie udziela gwarancji na zamówienia wykonane na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

§ 5 

Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego 

Regulaminu, ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

§ 6 

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej „RODO” oraz 

wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w wyniku   zawartej umowy  

jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. 

Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, NIP 768-166-25-55, REGON: 

592184659, o kapitale zakładowym 55 974 210,00 zł. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na 

podstawie z zawartej między stronami umowy. 
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3) Odbiorcą Państwa danych osobowych w zakresie udzielonej zawartej umowy, będą: 

a) osoby zatrudnione w Spółce Ceramika Paradyż Sp. z o.o., które posiadają stosowne 

upoważnienia Administratora Danych      

b) podmioty, z którymi Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ma zawartą umowę współpracy 

(„Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji przez Ceramikę 

Paradyż Sp. z o.o., obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Ceramiki Paradyż 

Sp. z o.o.- zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Ceramika 

Paradyż Sp. z o.o., w rozumieniu  art.6 ust.1 pkt. f RODO. Podmioty takie, będą 

zobowiązane na mocy zawartych z Ceramiką Paradyż Sp. z o.o., umów, do stosowania 

odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane 

osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez 

Ceramikę Paradyż Sp. z o.o., a przede wszystkim zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

c) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to 

niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków 

nałożonych prawem. Przekazywanie danych osobowych organom nadzorującym, sądom i 

innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym 

doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia 

przetwarzania danych osobowych, odbywać się będzie tylko w związku z potrzebami 

wynikającymi z realizowanego procesu. 

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, chyba ze wyrażą Państwo na to zgodę.  

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat lub jeżeli jest to wymagane 

przepisami europejskich dyrektyw i przez europejskie organy regulacyjne, albo przez innych 

ustawodawców  w przepisach prawa i regulacjach, w których przewidziano funkcję 

administratora danych. Jeżeli cel przechowywania ustanie, albo gdy okres przechowywania 

określony przepisami europejskich dyrektyw i przez europejskie organy regulacyjne i innych 

odpowiednich ustawodawców wygaśnie, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane albo 

usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi. 

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody 

zawarcie umowy będzie niemożliwe. 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach 

informatycznych spółki Ceramika Paradyż. 

10) W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych 

sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora 

Ochrony Danych osobowych w Ceramice Paradyż sp. z o. o. – kontakt tel.  

44 736 45 05 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mgrzegory@paradyz.com.pl  
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Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie dotyczące praw do zdjęcia lub grafiki 

 

Oświadczam, że posiadam prawa do zdjęcia lub grafiki przekazanej Ceramice Paradyż Sp. z o.o. 

umożliwiające wykonanie zamówienia przez Ceramikę Paradyż i wykorzystanie towaru z naniesionym 

wzorem do mojego użytku osobistego. Zapewniam, że w związku z wykonaniem umowy przez 

Ceramikę Paradyż sp. z o. o. i korzystaniem z towaru, który powstanie na skutek wykonania umowy, 

nie zostaną naruszone w żaden sposób jakiekolwiek prawa osób trzecich. Odpowiadam za naruszenie 

praw osób trzecich i zobowiązuję się zadośćuczynić wszelkim roszczeniom jakie mogą wyniknąć 

z faktu naruszenia ich praw, skierowanym do Ceramiki Paradyż sp. z o. o., a także naprawić szkodę 

Ceramiki Paradyż sp. z o. o., jaka może powstać w związku z powstałymi naruszeniami 

i roszczeniami. 

 

 

 

 

  …………………………………                                …………………………… 
         data       podpis 

 


